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7. turnir v mini rokometu v Ribnici na Dolenjskem. 
V rokometnem društvu Riko Ribnica skrbimo za dodatno popularizacijo 
rokometa med najmlajšimi v ribniški dolini in ostalih krajih po Sloveniji. 
Sedmo leto zapored organiziramo turnir v mini rokometu z imenom 
Urbanova ribica, za katerega si srčno želimo in se trudimo, da postane 
tradicionalen in najpriljubljenejši na našem koncu Slovenije. 
7. Urbanova Ribica bo letos v nedeljo, 3.12.2017 pričetkom ob 10. uri v 
dvorani ŠC Ribnica. 
Tekmovalo se bo v treh starostnih kategorijah in sicer: 

 Dečki letnik 2007, 
 Dečki letnik 2008 – brez beleženja rezultatov, 
 Dečki letnik 2009 – brez beleženja rezultatov. 

Število ekip je po starostnih kategorijah omejeno na 10. Prijava se šteje za potrjeno, ko je poslana prijavnica in 
nakazana prijavnina za vse prijavljene ekipe. 
Vsi igralci bodo prejeli brezplačne majice z logom turnirja (do 8 igralcev na ekipo). Najboljše ekipe bodo prejele 
pokale.  
Prijava je možna samo z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljite po pošti na naslov na RD Riko Ribnica ali preko e-
pošte na rdribnica95@gmail.com. Na turnirju bodo lahko nastopile samo ekipe, ki bodo plačale prijavnino do 
17. novembra 2017. Lanskoletni zmagovalci posameznih starostnih kategorij so oproščeni plačila prijavnine. Po 
turnirju bo razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, ki jih bo podelil ribniški reprezentant Nik Henigman. 
 
Pravila turnirja: 
 

- Igra se na treh prečnih igriščih, ki bodo postavljena na parterju ŠC Ribnica. 
- Vsaka ekipa igra najmanj 4 tekme. 
- Ekipa šteje 4 igralce + vratar in 3 do 5 rezerv (skupaj 8 do 10 igralcev). 
- Tekma traja 8 min brez odmora. 
- V starostnih kategorijah 2008 in 2009 se rezultati ne bodo beležili, saj smo na lanskem turnirju 

ugotovili, da se takrat otroci boj zabavajo in več jih sodeluje v sami igri, ker nihče ne lovi zmage. Na 
koncu turnirja bomo v obeh kategorijah žrebali ekipo, ki bo naslednje leto oproščena prijavnine. 

Pravila igre: 
 

- Črta vratarjevega prostora je 4 – 5 m od gola, kazenski strel pa 1 m od črte. 
- Goli so višine 180 cm in širine 260 cm ali 300 cm. 
- Žoge imajo premer 48 cm. 
- Igra se brez centra, začne prvo imenovana ekipa 
- Pri prvi podaji vratarja po golu ali gol avtu se igralca pri sprejemu podaje, na lastni polovici, ne sme 

ovirati. 
- Vratar ne sme čez sredino igrišča. 
- Menjave so pri sredini igrišča, lahko tudi leteče, s »prestopom«, če to ne vpliva na potek igre. 
- Izključitev traja do prvega gola ali največ 30 sekund. 
- Dovoljene so vse vrste obramb. 
- Sodniki bodo kaznovali grobo igro in držanje igralca brez žoge. 
- Oddaljenost branilca pri prostem metu je 2 m. 
- Pri najmlajših bodo tolerantni do napak, če ne vplivajo na dosego gola (koraki, dvojne, sekunde). 
- Če ekipe ob začetku tekme ni na igrišču, se tekma registrira s 5:0 za nasprotno ekipo. 


